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1 JOHDANTO 

Nykyisen markkinataloutemme peruspiirteisiin kuuluu jatkuva talouskasvu. 

Yritykset kilpailevat keskenään kiristyvillä markkinoilla luodakseen lisäarvoa 

kuluttajille. Vahvistaakseen kilpailuasemaansa markkinoilla yritykset tarvitse-

vat kannattavia investointeja. Investointien suunnittelu on ensisijaisen tärkeää, 

sillä epäonnistuneet investoinnit aiheuttavat yrityksille turhia lisäkuluja ja voi-

vat pahimmillaan johtaa yrityksen toiminnan päättymiseen. (Kukkola, 2017.) 

 

Investoinnista syntyviä riskejä pystytään kuitenkin ennaltaehkäisemään ja tä-

ten myös vähentämään arvioimalla ja seuraamalla investointeja huolellisesti 

investointiprojektin muodossa. Jormakan ym. mukaan (2016, 229-230) onnis-

tunut investointiprojekti kattaa investoinnin koko elinkaaren alkaen tarpeen 

arvioinnista ja päättyen investoinnin jälkiseurantaan. Investointiprojektin aika-

na ei keskitytä pelkästään yhteen investointiin vaan kerätään arvokasta tietoa 

tulevia investointeja varten. 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii kouvolalainen ravintola-alan 

yritys Kreeta Adria. Yritys on osakeyhtiö ja se luokitellaan yrityskooltaan mik-

royritykseksi. Ravintola edustaa välimerellistä keittiötä ja se on toiminut vuo-

desta 2013. Ravintola tunnetaan asiakkaiden keskuudessa korkealaatuisista 

tuotteistaan ja hyvästä asiakaspalvelusta. 

 

Tutkijan suhde toimeksiantajaan on kehittynyt useita vuosia kestäneen asia-

kassuhteen pohjalta. Opinnäytetyön aihe syntyi yrittäjän mietinnöistä nykyisen 

liiketoiminnan laajentamisesta. Yrittäjä oli miettinyt valmiiksi erilaisia suunni-

telmia toiminnan toteuttamiseksi. Investointi on kuitenkin jäänyt suunnittelu-

vaiheeseen, eikä sitä ole toteutettu siihen liittyvien epävarmuuksien vuoksi. 

Näin syntyi ajatus tutkia investoinnin kannattavuutta investointilaskelmien 

avulla. Investointilaskelmien avulla voidaan selvittää investoinnin kannatta-

vuutta ja sen myötä syntyviä rahavirtoja. Laskelmat auttavat kannattavuuden 

tutkimisen lisäksi investoinnin riskien havaitsemisessa ja ennaltaehkäisyssä. 

Laskelmien tuloksia voidaan käyttää apuna päätöksenteossa investoinnin 

suunnitteluvaiheessa. 
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Opinnäytetyön aiheena on tutkia, onko yrityksen kannattava laajentaa ravinto-

lan toimitiloja noutopöydän järjestämiseksi. Ravintolan nykyinen pieni tila ra-

joittaa asiakaspaikkojen määrää, joka on tärkeä tekijä noutopöydän kannatta-

vuudessa. Investoinnin avulla saataisiin kasvatettua yrityksen liiketilaa, mikä 

lisäisi asiakaspaikkoja huomattavasti. Yrittäjä on suunnitellut ostavansa vierei-

sen liiketilan, joka yhdistettäisiin nykyiseen liiketilaan asiakaspaikkojen lisää-

miseksi. Yrittäjä ei haluaisi luopua nykyisestä liiketilasta tutun sijainnin, liiketi-

lan remontointiin käytetyn ajan ja mahdollisten vakioasiakkaiden menettämi-

sen takia. Uusi liiketila on suunniteltu käytettäväksi vain asiakaspaikkojen li-

säämiseksi, jolloin tilassa ei tarvittaisi mittavaa ja kallista remonttia. 

 

Tämän työn tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen, onko yrittäjän 

suunnittelema investointi kannattava toteuttaa nykymuodossaan. Investointi 

pitää sisällään viereisen liiketilan hankinnan ja tilojen yhdistämiseen tarvitta-

van remontin sekä noutopöydän aloittamisen vaatimat laite- ja kalustehankin-

nat. Investoinnin tuotot lasketaan noutopöydästä syntyvistä tuotoista. Tutki-

muksessa tarkastellaan, onko investointi kannattava ja miten nopeasti inves-

toinnin hinta saataisiin katettua kasvaneilla myyntituloilla.  

 

Onnistuessaan investoinnin odotetaan kasvattavan yrityksen tuottoja, vähen-

tävän päivän kiireisimmän lounasajan työmäärää ja auttavan yritystä erottu-

maan kilpailijoista. Investoinnin kannattavuuden mittaamisessa käytetään 

apuna investointilaskelmia. Investointia ei ole vielä toteutettu ja tutkimuksen 

tuloksia käytetään apuna investointipäätöstä tehtäessä. 

 

Opinnäytetyö alkaa johdonmukaisesti investointien teoreettisesta osuudesta 

luvussa kaksi. Tässä luvussa tutustutaan investointien teoriaan ja toimialan 

investointikäytäntöihin, investointien rahoitukseen ja investointiprojektin suun-

nitteluun.  

 

Investointiteorian jälkeen siirrytään investointilaskelmien teoriaan luvussa 

kolme. Tämä luku käsittää investointilaskelmien lähtöarvot, diskonttauksen ja 

herkkyysanalyysin käsitteet sekä itse investointilaskelmat kaavoineen. Luvus-

sa perehdytään käytettyihin investointilaskelmamenetelmiin ja niiden lasken-

takaavoihin sekä lähtöarvojen merkitykseen investointilaskelmissa. 
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Neljännessä luvussa tutustutaan tutkimuksessa käytettyyn tutkimus- ja tiedon-

keruumenetelmään, tiedonhankinnassa käytettyyn aineistoon ja luotettavuu-

den arvioinnissa käytettyihin käsitteisiin. Viidennestä luvusta alkaa tutkimuk-

sen empiirinen osuus, jonka alussa esitellään yritys ja investointiprojekti tar-

kemmin. Tämän jälkeen luvussa esitetään investoinnissa käytetyt lähtöarvot ja 

laskentamenetelmät. 

 

Kuudennessa luvussa syvennytään investointilaskelmien tuloksiin ja vertail-

laan tuloksia herkkyysanalyysin avulla. Luvun loppuun on kerätty johtopäätök-

set alkuperäisistä ja herkkyysanalyysin kanssa tehdyistä laskelmista sekä joh-

topäätökset tutkimuksen tuloksista. Lopussa on esitetty luotettavuuden arvi-

oinnissa käytettyjä keinoja. Luku seitsemän käsittää yhteenvedon tutkimuk-

sesta ja tutkijan tekemistä havainnoista. 
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2 INVESTOINNIT 

Investoinneilla tarkoitetaan hankintoja, jotka ovat luonteeltaan usein pitkäai-

kaisia ja joiden tarkoitus on kasvattaa yrityksen kannattavuutta tai tuoda yri-

tykselle säästöjä. Yksityishenkilölle omistusasunto tai uusi auto on tuttu inves-

tointi. Molemmat tuovat elämään lisäarvoa ja kustannussäästöjä sekä ovat 

usein ulkoisella rahoituksella maksettuja. Yritykset tekevät investointeja sa-

malla periaatteella. Yritykselle tärkeintä investointiin ryhtymisessä on sen tar-

joama hyöty tai tuotto.  

 

Investointeja on kahdenlaisia: aineellisia ja aineettomia. Jormakka ym. luette-

lee (2016, 229) aineellisiksi investoinneiksi maa-alueet sekä kaluston ja ra-

kennukset, kun taas aineettomilla investoinneilla tarkoitetaan esimerkiksi tie-

tokoneohjelmistoja tai henkilöstön koulutusta. 

 

Aloitteleva yritys tarvitsee aina vähintään pieniä investointeja toiminnan aloit-

tamiseksi. Investointien ajatellaan usein olevan suuria hankintoja, mutta yri-

tyksen alkumetreillä myös pienet investoinnit ovat välttämättömiä. Jormakan 

ym. mukaan (2016, 229) pienet yritykset tarvitsevat usein vähintään tietoko-

netta ja ohjelmistoja yritystoiminnan käynnistämiseksi. Muita aloittavan yrityk-

sen investointeja voivat olla yleiskone kakkujen valmistamiseksi tai järjestel-

mäkamera kuvaustoiminnan aloittamiseksi. Esimerkkinä suuremmista inves-

toinneista on uusi tuotantotila tai pakettiauto kotiinkuljetusten mahdollista-

miseksi. Ammattitaitoa parantava kurssi tai vaikkapa hygieniapassin suoritus 

luokitellaan myös aineettomaksi investoinniksi, vaikkei sitä usein sellaiseksi 

ajatella. 

 

2.1 Investoinnit ravintola-alalla 

Jänkälän (2016) mukaan investointien määrä alalla on ollut korkealla tasolla 

lähivuosina. Ravintola-alan investoinnit ovat yleensä suhteellisen edullisia ja 

myös yrityksen aloitusinvestoinnit jäävät pieniksi. Tästä syystä toimialalla on 

perinteisesti ollut enemmän aloittavia yrityksiä kuin muilla toimialoilla. 

 

Ravitsemistoiminnan toimialaraportissa julkaistun Pk-toimialabarometrin mu-

kaan 84 % ravintoloista on tehnyt jonkinlaisia investointeja vuonna 2015. In-
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vestointien määrä on lähes samalla tasolla myös ateriapalveluiden ja baarien 

sekä kahviloiden kohdalla. (Jänkälä, 2016.) 

 

Ravintola-alan yleisimpiä investointeja ovat tuotteiden valmistuksessa käytet-

tävät laitteet ja erilaiset tietotekniset ohjelmat. Aloitusinvestoinnit koostuvat 

useimmiten laitteista ja ravintolan kalustuksesta. Aloittaneiden ja lopettanei-

den yritysten määrä alalla on vuosittain mitattuna suuri, minkä ansiosta kalus-

toa voi hankkia edullisesti käytettynä yrityshuutokaupoista. Tämä alentaa osal-

taan aloitusinvestointeihin tarvittavaa hankintamenoa ja laitteiden uusimiseen 

kuluvaa kustannusta, minkä vuoksi investointiprojektin aloittamisen kynnys 

pienenee. 

 

2.2 Investointien rahoitus 

Investointien toteuttaminen vaatii aina pääomaa. Yrityksillä tämä tarkoittaa 

joko oman tai vieraan pääoman rahoitusta. Eklundin ja Kekkosen mukaan 

(2014, 128) yritykset yhdistävät usein omaa pääomaa ja rahoituslaitoksilta 

lainattua vierasta pääomaa investointien rahoittamiseksi. Investoinnit kohdis-

tuvat tulevaisuuteen ja sitovat yrityksen pääomaa pitkällä aikavälillä. Inves-

toinnin rahoitukseen on kaksi keinoa: tulo- ja pääomarahoitus. 

 

Yrityksen tärkein rahoituskeino on tulorahoitus. Tulorahoituksella tarkoitetaan 

yrityksen liiketoiminnasta kertyviä tuloja, joiden varassa yrityksen toiminta on. 

Näihin tuloihin lukeutuvat myynti-, korko- ja muut tuotot. Näiden tulojen tulisi 

riittää toiminnasta aiheutuvien kustannusten ja vieraan pääoman lyhennysten 

ja korkojen kattamiseen. (Yritystoiminnan rahoitus). 

 

Suuret investoinnit ovat usein kalliita ja vaativat pääomarahoitusta tulorahoi-

tuksen lisäksi. Pääomarahoitusta on mahdollista saada yrityksen omistajilta tai 

ulkopuolisilta rahoittajilta. Ulkopuolisia rahoittajia ovat usein pankit ja muut 

rahoituslaitokset. Pankkien tarjoama luotto on yritykselle vierasta pääomaa. 

Eklund ja Kekkonen luokittelevat (2014, 130) vieraan pääoman tärkeimmäksi 

ominaispiirteeksi siitä maksettavan koron, riippumatta yrityksen kannattavuu-

desta. 
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2.3 Investointiprojekti 

Investointien suunnittelu on osa yrityksen pitkän ajan strategista suunnittelua. 

Investointeihin sitoudutaan vuosiksi eteenpäin, eikä investointipäätöksiä 

yleensä kannata tai edes voi perua myöhemmin.  

 

Jormakan ym. mukaan (2016, 229) investoinnin onnistumisen kannalta on 

hyvä suunnitella investointiprojekti etukäteen. Investointisuunnitelman avulla 

määritetään investoinnin todellinen tarve ja sitä noudattamalla voidaan pie-

nentää investoinnista aiheutuvia riskejä. 

 

Investoinnin suunnittelu kannattaa tehdä porrastetusti. Jormakan ym. mielestä 

(2016, 229–230) investointiprojekti kannattaa aloittaa tarkastelemalla inves-

toinnin tarvetta ja mitä investoinnilta odotetaan. Onko investointi välttämätön 

vai voidaanko toimintaa tehostaa muilla keinoin? Millainen riski suunnitellussa 

investoinnissa on ja kannattaako se ottaa? Vastaukset näihin kysymyksiin on 

syytä selvittää, ennen kuin eri investointivaihtoehtojen vertailu aloitetaan. 

 

Investoinnin toteutuksessa voidaan käyttää useita eri tapoja. On tärkeää miet-

tiä, miten investointi on kannattavin toteuttaa. Voidaan esimerkiksi miettiä, 

ostetaanko edullisempi laite, jonka käyttöikä on lyhyempi, vai onko kannatta-

vampaa sijoittaa kalliiseen laitteeseen, jonka käyttöikä on niin ikään pidempi. 

Ratkaisu päätökseen riippuu investoinnin tyypistä ja yrityksen tarpeesta. 

 

Jormakan ym. mukaan (2016, 229-230) suunnitellun investointipäätöksen jäl-

keen on hyvä etsiä tietoa siitä, millaisia tuottoja investoinnilla on tarjota ja 

kuinka suuret kustannukset tulevat olemaan. Saadaanko investoinnista tuotto-

ja heti vai pitääkö tulosta odottaa pitkään? Tuottolaskelmat kannattaa tehdä 

vuosikohtaisesti investoinnin pitoajasta riippuen. Apuna tuottojen muutoksen 

arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi toimialakohtaisia ennusteita talou-

desta tai tilastoja lähivuosien kuluttajakäytöksen muutoksista. Kun investointi-

vaihtoehdoista on löytynyt kannattavin, ryhdytään suunnittelemaan sen rahoi-

tusta. 

 

Investoinnit tarvitsevat usein vieraan pääoman rahoitusta ja rahoitusta miet-

tiessä kannattaa huomioida lainan korot ja korkojen mahdollinen nousu tule-
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vaisuudessa. Kun investoinnin lähtöarvot on saatu kasaan, voidaan suunnitte-

lun apuna käyttää kannattavuutta mittaavia laskelmia. Investointilaskelmien 

avulla mitataan investoinnin kannattavuuden lisäksi sen pitoaikana syntyviä 

rahavirtoja. Laskelmien avulla voidaan myös määrittää investoinnissa piilevät 

riskit. (Investoinnin kannattavuus.) 

 

Arviointivirheitä ja investoinnissa syntyviä riskejä voidaan arvioida käyttämällä 

herkkyysanalyysiä. Jormakan ym. mukaan (2016, 243) herkkyysanalyysillä 

tarkoitetaan laskelmien arviointia ja vertailua muuttuvien lähtöarvojen avulla, 

jolloin saadaan syvempää ymmärrystä investoinnin rahavirroista. Vasta näi-

den toimenpiteiden jälkeen kannattaa tehdä lopullinen investointipäätös. 

 

Investoinnin toteutuksen jälkeen kannattaa jatkaa investoinnin seurantaa. 

Seuraamalla kassavirtoja voidaan huomata, ovatko laskelmat pitäneet paik-

kansa. Jos laskelmissa on virheitä, voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 

kannattavuuden kehittämiseksi. Tehokkaalla investoinnin jälkiseurannalla yri-

tys voi oppia uutta ja kehittää laskelmia tarkemmiksi tulevia investointeja var-

ten. Hyvin toteutetulla investoinnin jälkiseurannalla on helpompi varautua 

mahdollisiin riskitekijöihin tulevissa investoinneissa ja ottaa oppia mahdollisis-

ta virhearvioinneista. 

 

3 INVESTOINTILASKELMAT 

Investointilaskelmat ovat pitkän aikavälin kannattavuuslaskelmia. Niiden tar-

koitus on toimia apuna investointipäätöksiä tehtäessä. Investointilaskelmien 

avulla pyritään varmistamaan investoinnin kannattavuutta etukäteen. Eklund 

ja Kekkonen painottavat (2011, 114) huomion kiinnittämistä investoinnin tuot-

toihin, kustannuksiin ja rahoitusvaihtoehtoihin laskelmia tehdessä. Laskelmista 

on apua varsinkin silloin, kun investointivaihtoehtoja on useita ja halutaan löy-

tää vaihtoehdoista kannattavin. 

 

Investointilaskelmissa pitää ymmärtää lähtöarvojen suuri merkitys. Holopaisen 

ja Pulkkisen mukaan (2006, 187) investointilaskelmat muodostuvat lähtöar-

voista ja virheet arvoissa heijastuvat koko laskelmaan. Tarkat lähtöarvot teke-

vät laskelmien tuloksista luotettavammat. Täysin pieleen menneet arviot teke-

vät laskelmista epäluotettavat ja mahdollisesti täysin käyttökelvottomat. Jos 
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lähtöarvojen tuotot on arvioitu alakanttiin tai kustannukset yläkanttiin ja las-

kelmat osoittavat kannattavuutta tästä huolimatta, on investointi todennäköi-

sesti kannattava. Investointilaskelmien avulla voidaan myös rajata investoinnin 

riskejä. Ymmärtämällä lähtöarvojen muutoksen vaikutus laskelman tulokseen 

voidaan eritellä investoinnin riskien todennäköisyys.  

 

Apuna riskienhallinnassa käytetään herkkyysanalyysiä. Sen avulla investointi-

laskelmat suoritetaan käyttämällä erilaisia lähtöarvoja. Investointihankkeen 

ollessa pitkä todennäköisyys arvojen muutoksille kasvaa. Vieraan pääoman 

korot vaihtelevat pitkällä aikavälillä, investoinnin pitoaika tai jäännösarvo saat-

tavat yllättäen muuttua tai nettotuotot voivat jäädä arvioidusta. Yleensä vain 

investointikustannukset saadaan arvioitua tarkasti. 

 

3.1 Investointilaskelmien lähtöarvot 

Hankintameno 

 

Investoinnin hankintameno kattaa investoinnin alussa syntyvät kustannukset. 

Se on kertakustannus, joka syntyy yleensä ennen kuin investoitu hyödyke tai 

palvelu on yrityksen käytössä. Eklundin ja Kekkosen mukaan (2011, 114) 

hankintameno pitää sisällään aina investointikohteen hinnan, mutta siihen 

kuuluvat myös mahdolliset kuljetus-, huolinta- ja tullausmaksut, sekä in-

vestoinnin käyttöönottoon tarvittavat remontti-, asennus- ja koulu-

tuskustannukset. 

 

Kolttolan ym. mukaan (2017, 325) hankintamenokustannus toteutuu in-

vestoinnin kustannuksista ensimmäisenä ja se on usein helpoimmin 

määritettävissä oleva lähtöarvo. Hankintamenoon ei vaikuta investoinnin pi-

toaika, mikä vähentää arviointivirheen mahdollisuutta lähtöarvon määrittämis-

essä. 

 

Hankintameno on investoinnin yleisin kustannus, joka helposti mielletään in-

vestoinnin ainoaksi kustannukseksi. Investoinnit pitävät kuitenkin sisällään 

paljon muitakin kustannuksia, jotka sijoittuvat sen pitoajalle. Kustannukset 

muodostuvat esimerkiksi investoidun laitteen käyttäjän palkka- tai pere-
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hdytyskustannuksista, laitteen korjaus- ja huoltokustannuksista taikka mah-

dollisista investoidun toimitilan katon paikkauskustannuksista.  

 

Investoinnin pitoaika 

 

Investoinnin taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan investoinnin elinkaarta: aikaa 

jonka investoinnin oletetaan olevan käytössä. Eklundin ja Kekkosen mukaan 

(2011, 114) taloudellisen pitoajan määrittelyssä vaikuttaa näkemys siitä, kuin-

ka kauan investointi kestää toimintakuntoisena ja miten nopeasti sen hankin-

takustannus saadaan takaisin myyntituottoina.  

 

Investointien pitoaikaa voidaan pidentää huolloin ja peruskorjauksin, ja fyy-

sinen käyttöikä voikin olla huomattavasti pidempi kuin teknillistaloudellinen 

käyttöikä. Pitoajassa on kuitenkin syytä käyttää teknillistä käyttöikää, joka tar-

koittaa sitä aikaa, kun vanhan laitteen käyttö muuttuu epätaloudelliseksi ver-

rattuna uuden laitteen hankintaan. Taloudellisen pitoajan kriteereinä voidaan 

käyttää verottajan hyväksymiä poistoaikoja. Toteutuneen investoinnin jälki-

seurannassa on hyvä ottaa huomioon investoinnin todellinen pitoaika. 

 

Erilaisten investointien poistoaikoja vuodessa: 

- Koneet ja kalusto 4 – 6 vuotta 
- Rakennukset ja rakennelmat 10 – 20 vuotta 
- Ostetut tietotekniset ohjelmat 3 – 5 vuotta 

(Investoinnin kannattavuus.) 

 

Investoinnin pitkä pitoaika yleensä parantaa investoinnin kannattavuutta las-

kennallisesti, mutta samalla vähentää laskelman todenperäisyyttä. Syynä 

tähän ovat vaikeasti ennakoitavat tekijät, jotka vaikuttavat investoinnin kannat-

tavuuteen. Todennäköisyys lähtöarvojen muutokselle on suurempi pitkällä 

aikavälillä verrattuna lyhyen pitoajan investointiin. Herkkyysanalyysin avulla 

voidaan ennakoida ja selvittää riskien vaikutusta, mutta kuten lähtöarvoissa, 

riskien arvioissa on myös mahdollisuus virhearviointeihin. (Investoinnin kan-

nattavuus.) 

 

Vuotuiset nettotuotot 
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Vuotuiset tuotot muodostuvat vuoden välein hankintamenon ajankohdasta 

alkaen. Kolttolan ym. mukaan (2017, 325) Investoinnin tarkoituksena on luoda 

yritykselle taloudellista hyötyä, joten tuottojen pitäisi olla suurempia kuin 

kustannusten. Tuotoiksi luetaan investoinnin myötä kasvaneet myyntitulot 

sekä kustannussäästöt, jotka saavutetaan investoinnin avulla.  

 

Tuottojen arviointi on haastavaa, sillä on vaikea arvioida kysyntää ja myyn-

tihintojen vaikutusta pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin investoinnin tuottojen 

arviointi onkin usein helpompaa, kuin pitkälle venyvän investoinnin. Jormakan 

ym. mukaan (2016, 230) apuna voidaan kuitenkin käyttää karkeita arvioita 

siitä, aiheuttaako investointi lisäkustannuksia vai säästöjä ja miten investointi 

vaikuttaa yrityksen myyntituloihin.  

 

Vuotuiset kustannukset aiheutuvat investoinnin vuosittaisesta ylläpidosta. 

Eklund ja Kekkonen luettelevat (2014, 132) tällaisiksi kuluiksi esimerkiksi hen-

kilöstökulut, energiakulut, korjaus- ja ylläpitokulut sekä rahoituskulut. In-

vestoinnin nettotuotot ovat investoinnin tuottojen ja kustannusten välinen ero-

tus. Nettotuotto pitää sisällään myös investoinnin luomat kustannussäästöt. 

Nettotuotot on yksinkertaisinta laskea vuosittaisista tuotoista ja kuluista, jolloin 

laskutoimitusten määrä vähenee. (Investoinnin kannattavuus.) 

 

Laskentakorkokanta 

 

Kolttolan ym. mukaan (2017, 326) investoinnin kannattavuuteen merkittävästi 

vaikuttava tekijä on laskentakorkokanta. Laskentakorko edustaa vähimmäis-

tuottoa, jota investoinnilta vaaditaan. Laskentakorkokannan laskennassa 

määritetään WACC eli pääoman keskimääräinen kustannus. Sillä kerrotaan 

oman ja vieraan pääoman tuottovaatimusten painotettu keskiarvo. Vieraan 

pääoman kustannuksen laskennassa otetaan huomioon myös verot, koska 

vieraan pääoman korot voidaan vähentää verotuksessa ja se voi vaikuttaa 

lopputulokseen merkittävästi. Pääoman keskimääräinen kustannuksen ma-

temaattinen laskentakaavaa selviää yhtälöstä 1. 
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(1) 

 

 

 

 

 

Laskentakorkokantaa käytetään useimmissa investointilaskelmissa. Korko-

kannassa huomioidaan yrityksen oman pääoman tuottovaatimus. Tuotto-

vaatimus kasvaa investoinnin riskialttiuden mukaan. Yritystulkin Investoinnin 

kannattavuus -ohjeen mukaan koneiden peruskorjauksen tuottovaatimukseksi 

riittää 10 % tuotto, kun taas uusien markkina-alueiden valtaaminen edellyttää 

vähintään 20 % tuottoa. 

 

Vieraan pääoman tuottovaatimus esittää rahoituslaitokselta lainatun rahan 

korkoa. Tuottovaatimus on asetettava vähintään sellaiseksi, että korko 

saadaan maksettua. Pitkän pitoajan investoinnissa kannattaa ottaa huomioon 

korkojen mahdollinen muutos, jonka vaikutusta voidaan arvioida käyttämällä 

herkkyysanalyysiä. (Investoinnin kannattavuus.) 

 

Jäännösarvo 

 

Jäännösarvo ilmoittaa investoidun hyödykkeen oletetun arvon pitoajan päät-

tyessä. Pitoajan ollessa lyhyt hyödykkeellä on korkeampi jälleenmyyntiarvo.  

Mitä pidempi investointiaika hyödykkeellä on, sitä todennäköisemmin jä-

ännösarvo oletetaan nollaksi arvioinnin vaikeuden vuoksi. (Investoinnin kan-

nattavuus.) Kolttolan ym. mukaan (2017, 325) jäännösarvo voi olla myös 

negatiivinen, jos hyödykkeen hävittäminen aiheuttaa kustannuksia. Tälläisiä 

kustannuksia ovat laitteen irroittamis- tai purkamiskustannukset sekä jäte- tai 

ympäristökustannukset. 

 

Jäännösarvo kannattaa jättää pois pitkän ajan investoinneista, sillä se tekee 

laskelmista helposti todellista kannattavampia. Arvoinnin vaikeuden vuoksi on 

todenperäisempää asettaa jäännösarvo nollaan. Tämä on kuitenkin hyvä 

muistaa laskelmien tuloksia tai investoinnin jälkiseurantaa arvioidessa. Ra-
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kennuksella tai kuljetuskalustolla on todennäköisesti arvoa vielä pitkän pitoa-

jan jälkeen. 

 

Diskonttaus 

 

Diskonttauksella tarkoitetaan rahan nykyarvon määrittämistä. Talouden 

epävarmuus ja kustannusten nousu johtavat ajan kuluessa inflaatioon eli ra-

han arvon laskuun. Investointien luonteeseen kuuluu pitkäaikaisuus, minkä 

vuoksi tulevat tuotot eivät ole vertailukelpoisia nykyisen rahan arvon kanssa.  

Laskentakorkokantaa käyttämällä tulevat suoritukset voidaan muuttaa ar-

voltaan oikeiksi nykyhetken kanssa, jolloin pystytään vertailemaan investoin-

nin kannattavuutta tarkemmin. (Kolttola ym. 2017, 323). 

 

Herkkyysanalyysi 

 

Kolttolan ym. mukaan (2017, 350) herkkyysanalyysissä analysoidaan, kuinka 

herkkä investointilaskelmien tulos on lähtöarvojen muutoksille. Tällä tavalla 

huomataan, mitkä arvot vaikuttavat lopputulokseen eniten ja mitkä vähiten. 

Laskelmia kannattaa tehdä erilaisilla arvoilla, jotta voidaan arvioida tuloksen 

muutosta jos lähtöarvot on arvioitu väärin. Laskelmissa kannattaa käyttää 

useita eri lähtöarvoja, että saadaan kokonaisymmärrys eri arvojen 

vaikutuksesta investoinnissa. Herkkyyslaskelmia laskiessa on hyvä selvittää 

investoinnin nolla-arvo eli tilanne, jolloin tuotot ja kustannukset menevät tasan. 

Näin saadaan selville raja, missä kohtaa viimeistään investointi muuttuu kan-

nattamattomaksi. 

 

Investointilaskelmien riskien pienentämiseksi on syytä tehdä ainakin kolme 

laskelmaa eri lähtöarvoilla. Holopaisen ja Pulkkisen esimerkissä (2006, 187) 

arvot voivat edustaa optimistista tilannetta, jolloin lähtöarvot arvioidaan 

positiiviseksi, neutraalia tilannetta jolloin lähtöarvot ovat arvioidun mukaiset ja 

pessimististä tilannetta, jolloin arvot ovat odotettua pienemmät. Mikäli laskel-

ma on kannattava jopa pessimistisellä arviolla, investoinnin riskit ovat 

pienemmät. 

 

Pitkien investointiaikojen laskelmissa, herkkyysanalyysillä kannattaa arvioida 

ainakin yleisten korkojen nousua ja nettotuottojen määrän laskua. 
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Herkkyysanalyysin avulla on hyvä arvioida niin kustannusten nousua, kuin 

tuottojen vähenemistä. Näin ymmärretään, millaisen mittakaavan muutoksia 

arvojen vaihtelu tuloksissa aiheuttaa. Tällä tavalla osataan varautua paremmin 

investoinnin myötä syntyviin riskeihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. 

 

3.2 Investointilaskelmamenetelmät 

Investointilaskelmamenetelmillä tarkoitetaan erilaisia menetelmiä, joilla lasket-

aan investoinnin kannattavuutta. Menetelmien tulokset antavat vastaukset 

erilaisiin kannattavuuteen liittyviin kysymyksiin. Luotettavan tulokseen 

saamiseksi kannattaa käyttää useampaa laskentamenetelmää. (Investoinnin 

kannattavuus.)  

 

Liiketaloudessa käytetyimpiä menetelmiä ovat takaisinmaksuajan menetelmä 

ja sisäisen korkokannan menetelmä. Takaisinmaksuajan menetelmällä mi-

tataan investoinnin rahoitusvaikutuksia, kun taas sisäisen korkokannan 

menetelmä keskittyy kannattavuuteen. Laskentamenetelmiä on useita ja niitä 

tulee käyttää investoinnin tyypin ja yrityksen tilanteen mukaan. (Investoinnin 

kannattavuus.) 

 

Laskentamenetelmät antavat hyödyllistä tietoa investoinnin kannattavuudesta 

eri mittareilla. Oikeiden menetelmien valinta on vähintään yhtä tärkeää, kuin 

oikeiden lähtöarvojen selvittäminen. Laskelmat käyttävät erilaisia lähtöarvoja 

riippuen halutusta kannattavuuden osa-alueesta. On ensisijaisen tärkeää 

ymmärtää mitä laskelmat mittaavat, ennen niiden käyttöä osana investointi-

projektia. (Investoinnin kannattavuus.) 

 

Takaisinmaksuajan menetelmä 

 

Investoinnin takaisinmaksuajan menetelmää käyttämällä, voidaan arvioida 

kuinka nopeasti investointi maksaa itsensä takaisin. Takaisinmaksuajan 

menetelmä on yksinkertainen laskelma ja sillä on helppo aloittaa investoinnin 

kannattavuuden suunnittelu. (Investoinnin kannattavuus.) 

 

Eklundin ja Kekkosen mukaan (2011, 120-121) menetelmässä verrataan in-

vestoinnilla saavutettuja vuotuisia nettotuottoja suhteessa investoinnin hankin-
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tamenoon. Investoinnin ollessa kannattava, on takaisinmaksuajan oltava 

lyhyempi kuin investoinnin suunnitellun pitoajan. Takaisinmaksuajan ollessa 

suunniteltua pitoaikaa pidempi, on investointi tappiollinen. Lyhyin takaisinmak-

suaika on kannattavin vertaillessa eri investointeja. Takaisinmaksuajan 

menetelmä soveltuu parhaiten lyhyen aikavälin investointeihin, sillä laskel-

massa ei huomioida rahan aika-arvoa eikä investoinnin jäännösarvoa. Yhtälö 

2 esittää takaisinmaksuajan laskentakaavan. 

 

 

  

(2) 

 

 

 

Taulukkolaskentaohjelmaa käyttämällä takaisinmaksuajan menetelmään voi-

daan lisätä myös laskentakorkokanta, jolloin rahan aika-arvo huomioidaan. 

Laskentakorkokanta huomioidaan funktiolla NJAKSO. Korollinen takaisinmak-

suaika on korotonta laskelmaa todenperäisempi ja antaa realistisemman tu-

loksen investoinnin takaisinmaksuajasta.  

 

Nykyarvomenetelmä ja -indeksi 

 

Nykyarvomenetelmää käyttäessä investoinnin kaikki tuotot ja kustannukset 

diskontataan nykyhetkeen, eli tulevat nettotuotot muutetaan nykyhetken ar-

voon. Kolttolan ym. mukaan (2017, 331) investointi on kannattava, jos tulevat 

tuotot ovat suuremmat kuin investoinnin hinta, eli investoinnin nettonykyarvo 

on positiivinen. Laskentatapaa käytetään kun halutaan selvittää tulevien tuot-

tojen suhde kuluihin tämän hetkisessä arvossa. Eri investointivaihtoehtoja ver-

taillessa korkein nettonykyarvo on kannattavin. Yksinkertaisin tapa laskea 

nykyarvo on taulukkolaskentaohjelman funktiolla NA. Yhtälössä 3 esitetään 

nykyarvomenetelmän matemaattinen laskentakaava. 
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(3) 

 

 

 

 

 

 

Nykyarvoindeksi eli kannattavuussuhde saadaan jakamalla investoinnin netto-

tuottojen ja jäännösarvon nykyarvo hankintamenolla. Nykyarvoindeksi 

määrittää investoinnin tuoton suhteessa hankintamenoon. Kolttolan ym. muk-

aan (2017, 335) investointi on kannattava kun nykyarvoindeksi on suurempi 

kuin yksi. Nykyarvoindeksi 1,25 kertoo alkuinvestoinnin karttuvan 1,25 ker-

taiseksi, eli yritys jää voitolle 25 %. Yhtälössä 4 esitetään nykyarvoindeksin 

laskentakaava. 

 

 

(4) 

 

 

Tiedettäessä nettotuottojen nykyarvo ja hankintameno, on helppoa laskea ny-

kyarvoindeksi. Nykyarvoindeksin tuloksesta saadaan helposti muunnettua 

prosentuaalinen luku, jolla osoitetaan investoinnin kannattavuus selkeästi 

ymmärrettävästi. 

 

Sisäisen korkokannan menetelmä 

 

Sisäisen korkokannan menetelmällä määritetään investoinnin tuottama korko-

kanta sijoitetulle pääomalle. Menetelmän avulla investoinnin tuotot muutetaan 

vuotuiseksi tuottoprosentiksi, jota verrataan asetettuun tuottotavoitteeseen eli 

laskentakorkokantaan. Se on yksi käytetyimmistä investointien arvioin-

timenetelmistä liike-elämässä. Investointi on kannattava, jos sisäinen korko-

kanta on suurempi kuin asetettu tuottovaatimus. Investointivaihtoehtoja vertail-

lessa korkein sisäinen korkokanta on kannattavin. (Kolttola ym. 2017, 337.) 
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Sisäisen korkokannan yhtälö on helpoin ratkaista taulukkolaskentaohjelman 

avulla seuraavilla funktioilla: 

 

- IRR (SISÄINEN.KORKO), kun nettotuotot ovat eri suuruisia 
- RATE (KORKO), kun nettotuotot ovat yhtä suuria  

 

(Kolttola ym. 2017, 337.) 

 

Laskentakorkokannan osoittamaan tuotto-odotusta voidaan helposti kasvattaa 

herkkyysanalyysin avulla lisäämällä lukuun muutama prosenttiyksikkö. 

Kasvaneen laskentakorkokannan avulla voidaan arvioida sisäisen korkokan-

nan osoittaman tuloksen riskinsietokykyä. 

 

Pääoman tuottoastemenetelmä 

 

Pääoman tuottoasteella tarkoitetaan vuosittaisten tulojen ja sijoitetun 

pääoman suhdetta. Investointivaihtoehtojen vertailussa korkein pääoman tuot-

toaste on kannattavin. Vuositulojen vaihdellessa voidaan laskelmassa käyttää 

vuositulojen keskiarvoa. (Holopainen & Pulkkinen 2006, 171). Yhtälössä 5 

esitetään pääoman tuottoastemenetelmän kaava. 

 

 

 

(5) 

 

 

Sijoitetun pääoman tuottoastemenetelmää käytetään myös yleisesti sijoitustu-

ottojen laskennassa. Sijoitetun pääoman tuottoasteen tulisi kattaa vähintään 

vieraan pääoman korko.  

 

Annuiteettimenetelmä 

 

Annuiteettimenetelmää käyttämällä investoinnin kaikki tuotot ja kustannukset 

muutetaan vuosittaisiksi suorituksiksi eli annuiteeteiksi. Holopaisen ja Pulk-

kisen mukaan (2006, 177) vuosittaisten suoritusten on oltava yhtä suuria. In-
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vestointi on kannattava kun vuotuiset nettotuotot ovat yhtä suuret kuin 

kustannukset, eli tuloannuiteetti on vähintään yhtä suuri kuin menoannuiteetti. 

Eri investointeja vertaillessa kannattavin on se, jonka tulo- ja menoannuiteetin 

erotus on suurin. Laskentamenetelmä soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa 

investointien pitoajat ovat eri pituisia tai investointi on luonteeltaan jatkuva.  

 

4 TUTKIMUKSEN TEKEMINEN 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko yrityksen suunnittelema 

investointi kannattava kerätyillä lähtöarvoilla. Tutkimuksessa käytetään suun-

nitellun investoinnin tyyppiin sopivia yleisimpiä laskentamenetelmiä. Mahdolli-

simman tarkan lopputuloksen saavuttamiseksi apuna käytetään useampaa 

laskentamenetelmää. Tutkimuksen tarkkuutta ja investoinnin riskejä analysoi-

daan tämän jälkeen tarkemmin käyttämällä herkkyysanalyysiä. 

 

Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää tutustua yritykseen syvällisesti 

ja arvioida laskelmien lähtöarvot mahdollisimman todenperäisiksi. Apuna ku-

lujen arvioinnissa käytetään kuluneen vuoden aikana ostettujen raaka-

aineiden kirjanpidon tositteita ja edellisen vuoden raaka-ainekustannusten 

keskiarvoa. Tuottojen selvittämisessä käytetään tilinpäätöstietoja ja yrittäjän 

tietoja ravintolan asiakasmääristä. Noutopöydän hinta on suhteutettuna asiak-

kaiden yleisimpiin ruokatilauksiin lounasaikana. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämän tutkimuksen menetelmänä käytetään laadullista tutkimusta. Kanasen 

mukaan (2015, 70) laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu syvällinen 

tutkimus ja sitä kautta hyvä kuvaus ongelmasta. Tärkein menetelmävalintaan 

vaikuttava tekijä on saada tietoa, jolla tutkimuksen ongelma ratkeaa. 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä kokonaisval-

taisesti ja teoretisoida se tutkimusongelman ratkaisemiseksi. 

 

Laadullinen tutkimus sopii hyvin tilanteeseen, jossa pyritään ymmärtämään 

ilmiötä ja selittämään siihen liittyviä tekijöitä ja niiden välisiä suhteita. Kananen 

esittää (2013, 26) laadullisen tutkimuksen lähtökohtana tutustumista teoriaan, 

jonka jälkeen tutustutaan tutkittavaan ilmiöön teoriaa apuna käyttäen.  
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Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuksen tarkoituksena 

on tutkia yhtä tai muutamaa kohdetta syvällisesti. Tapaustutkimusmenetelmän 

analyysi ei pyri yleistettävyyteen, vaan tapaus ymmärretään omaksi ko-

konaisuudeksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole tutkia yleistettävää 

tilannetta, vaan keskittyä juuri tämän yrityksen tämänhetkiseen tilanteeseen. 

(Tutkimusstrategiat 2015.) 

 

Tapaustutkimuksen todettiin sopivan parhaiten työn tutkimusongelmaan. Ta-

paustutkimuksen avulla tutustutaan ja tutkitaan yhtä kohdetta syvällisesti ja 

mietitään, miten investointi vaikuttaa juuri tähän yritykseen. Tämän 

tutkimuksen laskelmien ei ole tarkoitus olla yleinen mittari noutopöydän kan-

nattavuudesta, vaan tutkia miten kyseinen investointi kannattaa juuri tässä 

tilanteessa.  Laskelmien lähtöarvojen selvittämisessä käytetään apuna yri-

tyksen taloustietoja ja investointiin vaikuttavia riskejä tutkitaan tapauskoh-

taisesti.  

 

4.2 Tiedonkeruuaineisto 

Kanasen mukaan (2015, 132) laadullisen tutkimuksen aineiston keräämisessä 

on vaikea arvioida tulevan aineiston määrää. Aineiston määrän ratkaisee 

lopulta tarvittavan information määrä. Aineistoa on riittävästi, kun ymmär-

retään tutkittavan aiheen kokonaisuus. Laadullisen tutkimuksen aineistona 

käytettävän usein haastatteluja, havoinnointia ja erilaisia dokumentteja tutki-

musongelman kokonaisuuden hahmottamiseksi. Aineisto on usein erilaisissa 

muodoissa ja ennen analysointia se on yhtenäistettävä samanlaiseen 

muotoon. 

 

Tämän tutkimuksen ainestoina on käytetty yrityksen omistajan haastattelua 

sekä yrityksen tilinpäätösdokumentteja. Yrittäjän kanssa on ollut useita 

tapaamisia, joissa on keskusteltu uusista huomioista laskelmien edetessä. 

Näin lähtöarvot on saatu mahdollisimman tarkoiksi ja investoinnin riskit on kar-

toitettu. Kustannukset ja tuotot on tarkistettu tilinpäätösdokumenttien ja kir-

janpidon tositteiden avulla mahdollisimman tarkkojen laskelmien saamiseksi. 

Näin on saatu myös tarkka käsitys yrityksen nykyisestä ja aikaisempien 

vuosien taloudellisesta tilanteesta. 
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Yrittäjä on toiminut alalla useiden vuosien ajan ja hänellä on realistinen käsitys 

ravintolan asiakasmääristä ja tuotteiden menekistä. Ravintola on kasvattanut 

suosiotaan tasaisesti ajan kuluessa. Yrittäjä on seurannut tuotteiden myyntiä 

ja osaa arvioida, miten paljon kustannuksia noutopöydän raaka-aineista 

kertyy. Arvioita ja kirjanpidon tositteita apuna käyttäen on laskettu nou-

topöydän kustannukset henkilöä kohden. Tilinpäätösdokumenttien avulla on 

selvitetty ravintolan kulurakennetta ja aikaisempina vuosina syntyneet 

tulokset. Yrityksen taloudellisesta tilanteesta on saatu kokonaisvaltainen 

ymmärrys aineiston pohjalta. 

 

4.3 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Käsitteillä validiteetti ja reliabiliteetti tarkoitetaan mittareita, joilla mitataan 

tutkimuksen luotettavuutta. Tilastokeskuksen mukaan validiteetillä selvitetään, 

miten kattavasti ja tehokkaasti käytetyt tutkimusmenetelmät mittaavat tutkittua 

aihetta. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää osata valita oikeat 

menetelmät tapauksen tutkimiseen. Tässä opinnäytetyössä käytetään in-

vestointilaskelmia kannattavuuden selvittämisessä. Tutkimustuloksen luotetta-

vuuden kannalta on tärkeä valita oikeat laskentamenetelmät halutun kannat-

tavuuden mittaamiseksi. (Mittaaminen: Mittarin luotettavuus.) 

 

Reliabiliteetillä tarkoitetaan tulosten luotettavuutta. Tulosten luotettavuutta 

voidaan parantaa toistuvilla mittauksilla. Tässä tutkimuksessa tulosten luotet-

tavuutta arvioidaan käyttämällä herkkyysanalyysiä. Herkkyysanalyysin avulla 

laskelmat toistetaan muuttuvilla lähtöarvoilla, jolloin saadaan syvällisempi 

ymmärrys laskelmista ja muuttujien vaikutuksesta tuloksiin. Tulosten luotetta-

vuutta pyritään parantamaan saamalla lähtöarvot mahdollisimman realistisiksi. 

Lähtöarvojen arvioinnin apuna käytetään dokumentoitua tietoa tositteista ja 

tilinpäätöksestä, sekä yrittäjän ammatillista tietämystä. (Mittaaminen: Mittarin 

luotettavuus.) 

 

5 RAVINTOLA KREETA ADRIA 

5.1 Yritysesittely 

Kreeta Adria on Kouvolan Kuusankoskella sijaitseva välimerellinen ravintola. 

Ravintola on perustettu vuonna 2013 ja sen omistajana ja ainoana 
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työntekijänä toimii Fatmir Taka. Yritys on osakeyhtiö ja sen liikevaihto vuonna 

2018 oli 78 000 euroa. Yritys luokitellaan kokonsa puolesta mikroyritykseksi. 

 

Ravintola on kasvattanut tunnettavuuttaan vuosien saatossa ja asiakkaat tun-

tevat ravintolan hyvästä asiakaspalvelusta ja viihtyvyydestä sekä tuotteiden 

tasaisen hyvästä laadusta. Tuotevalikoimaan kuuluvat välimeren ruuat, pizzat, 

pihvit ja leikkeet. Tuotteet ovat valmistettu ammattitaidolla korkealaatuisista 

raaka-aineista. 

 

Ravintolan nykyinen aukioloaika on tiistaista sunnuntaihin. Maanantai on 

yrittäjän ainoa vapaapäivä. Investoinnin myötä aukioloaika on tarkoitus muut-

taa maanantaista perjantaihin, jolloin yrittäjä saisi vapaata viikonloppuisin. 

Noutopöydän suunniteltu päivittäinen aukioloaika on 4 tuntia ja se sijoittuu 

kello 11.00 – 15.00 ajanjaksolle.  

 

5.2 Investointiprojekti 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä investointilaskelma yrittäjän 

suunnittelemaa noutopöytää ja sen vaatimaa tilauudistusta varten. Investointi-

laskelman avulla selvitetään, miten tilauudistus maksaa itsensä takaisin nou-

topöydästä saaduilla tuotoilla ja miten kauan aikaa kuluisi investoinnin 

takaisinmaksuun. Investointia ei ole vielä toteutettu ja opinnäytetyön laskelmi-

en on tarkoitus toimia apuna päätöksenteossa investointia varten. 

 

Yrittäjä haluaa lisätä noutopöydän osaksi yrityksen liiketoimintaa. Nykyisen 

liiketilan vähäisen asiakaspaikkojen määrän vuoksi liiketilan kokoa pitää 

kasvattaa. Yrittäjä on suunnitellut hankkivansa viereisen liiketilan ja 

yhdistävänsä tilat, jolloin asiakaspaikkojen määrä kasvaa huomattavasti. 

Asiakaspaikkojen määrän lisäyksellä yritys voi palvella suurempaa määrää 

asiakkaita samalle kertaa, jolloin noutopöydän tuottama hyöty kasvaa. 

 

Investoinnin kustannukset koostuvat liiketilan hankinnan lisäksi 

remonttikustannuksia, uusista kalusteista ja laitehankinnoista noutopöydän 

toteuttamiseksi. Tämän lisäksi laskelmassa on otettava huomioon kasvaneet 

energiakustannukset. 
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Yrittäjä ei halua luopua remontoimastaan liiketilasta ja siirtyä isompaan 

liiketilaan. Vieressä oleva liiketila on toisen yrityksen käytössä, joten tilan 

vuokraaminen ei ole vaihtoehto. Näiden syiden vuoksi yrittäjä on suunnitellut 

ostavansa viereisen liiketilan. 

 

Investoinnin avulla yrittäjän työmäärä vähenisi ja tuotantotehokkuus kasvaisi, 

sillä lounasaika on päivän kiireisintä aikaa ravintolalle. Noutopöydän avulla 

ravintola saa palveltua asiakkaita päivän kiireisinpänä aikana 

kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä. Onnistuessaan investointi tuo yri-

tykselle tuottojen lisäksi keinon erottua ravintoloiden suuresta määrästä 

alueella. 

 

5.3 Lähtöarvot 

Investointilaskelmissa lähtöarvot ovat tärkeässä asemassa. Lähtöarvot luovat 

perustan laskelmille ja arviointivirheet lähtöarvoissa heijastuvat koko las-

kelmaan. Riskien pienentämiseksi apuna käytetään herkkyysanalyysiä, jonka 

avulla laskelmat suoritetaan käyttämällä erilaisia lähtöarvoja laskelmissa.  

 

Lähtöarvot on koottu yhdessä yrittäjän arvioiden perusteella. Apuna on käytet-

ty yrittäjän vuosien saatossa kertynyttä tietämystä ravintolan asiakasmääristä 

ja tuotteiden menekistä, sekä tilinpäätöstiedoista kerättyä tietoa ravintolan 

vuosittaisista kustannuksista. Liiketilainvestoinnista ja tarvittavasta remontista 

yrittäjä on hankkinut tietoa liiketilan omistajalta ja tiedot lainan määrästä ja 

maksuista on saatu pankilta. Kuvassa 1 esitetään laskelmissa käytetyt 

lähtöarvot. 

 

 

Kuva 1. Investointilaskelmien lähtöarvot 
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Hankintameno muodostuu uuden toimitilan hankintahinnasta, tilojen 

yhdistämiseen suunnitelluista remonttikustannuksista sekä palvelun aloit-

tamiseen vaadittavista kalustokustannuksista. Kalustokustannukset syntyvät 

uusista pöydistä ja tuoleista sekä noutopöydän tarjoiluun vaadittavista 

laitteista. Suurin kuluerä hankintamenossa on liiketilan hankinnasta syntyvät 

kulut 55 000 euroa. Remontin osuus on toiseksi suurin kuluerä 10 000 euroa 

ja viimeisenä tulevat kalustokustannukset 5000 euroa. Yrittäjällä on kalusteita 

valmiina varastossa, mikä vähentää pöytiin ja tuoleihin kohdistuvaa kulua. 

Noutopöydän tarjoilussa käytettävät laitteet hankitaan käytettyinä, mikä 

vähentää kustannuksia huomattavasti verrattuna uusien laitteiden hankintaan. 

 

Vuotuiset kustannukset jakautuvat kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Ki-

inteisiin kustannuksiin on laskettu nykyisen toimitilan kuukausittainen vuokra 1 

300 euroa, uuden toimitilan kuukausittaiset vastikemaksut 400 euroa, sekä 

kuukausittaiset energiakustannukset 450 euroa. Yrittäjän palkka on laskettu 

kiinteänä, 2 300 euroa kuukautta kohden. Yhteensä ne muodostavat 4 450 

euron kulut kuukautta kohden ja vuotta kohden 53 400 euroa. 

 

Muuttuviin kustannuksiin sisältyy noutopöydän pitämiseen vaaditut raaka-

ainekustannukset. Raaka-ainekustannukset on arvioitu käyttämällä apuna kir-

janpidon tositteita ja yrittäjän kokemukseen perustuvia arvioita. Arvioksi on 

pyöristetty 5 euroa asiakasta kohden. Raaka-ainekustannukset on laskettu 

viikon jokaiselle päivälle erikseen asiakasmäärän arvion perusteella. 

Päivittäinen kustannus on laskettu viikon keskiarviosta. Kuukausittaiseksi 

raaka-ainekustannukseksi on saatu 3 960 euroa, mikä tekee vuodessa 47 520 

euroa. Muuttuvien kustannusten määrä on sidoksissa asiakkaiden määrään. 

 

Kustannukset jakautuvat melko tasan puoliksi kiinteisiin ja muuttuviin 

kustannuksiin, kiinteiden kustannusten ollessa hieman korkeammat. Suurim-

mat yksittäiset kustannukset syntyvät raaka-aineiden hankinnasta. 

Kustannuksissa on huomioitava, että toimitila- ja energiakustannuksissa on 

laskettu koko ravintolan hoitamisesta syntyvät kulut, vaikka noutopöytä on 

auki vain osan päivästä. Vakuutuksista syntyvät kustannukset on jätetty las-

kelmasta pois. 
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Vuotuisat tuotot on laskettu kertomalla yrittäjän suunnittelema noutopöydän 

hinta arvioiduilla asiakasmäärillä. Asiakasmäärät on arvioitu päiväkohtaisesti 

ja kertoimena on käytetty viikon asiakasmäärän keskiarvoa. Noutopäydän 

asiakasmääräksi on saatu viikon keskiarvon mukainen 36 asiakasta päivää 

kohden, mikä on realistinen arvio paikkakunnan asiakasmäärien mukaan. 

Asiakasmäärän kasvaessa tuotot kasvavat enemmän suhteessa muuttuviin 

kuluihin. Asiakasmäärän jäädessä arviosta, kustannukset kasvavat voimak-

kaasti suhteessa tuottoihin. Vuotuisissa tuotoissa ei ole huomioitu ar-

vonlisäveron osuutta myynnissä. Vuotuisat nettotuotot 8 376 euroa muodostu-

vat vuotuisten tuottojen ja kustannusten erotuksesta.  

 

Laskentakorkokannan laskennassa on käytetty omana pääomana sijoitettavaa 

5 000 euroa 15 % tuottovaatimusta käyttäen. Investoinnin ollessa riskialtis, on 

syytä pitää tuottovaatimus korkeana. Hankintamenon vaatimat loput 60 000 

euroa on rahoituslaitosten myöntämää vierasta pääomaa, jonka korkopros-

entti on laskettu pankin ilmoittaman 3 % koron mukaan. Laskentakorkokan-

nassa on huomioitu myös osakeyhtiön yritysverokanta 20 %, vieraan 

pääoman mahdollistaman korkojen verovähennyksen vuoksi. 

 

Investoinnin pitoajaksi on määritetty 15 vuotta. Rakennus tulee kestämään 

todennäköisesti pidempäänkin, mutta liian pitkä investointiaika antaa las-

kelmista helposti liian optimistisen kuvan. Jäännösarvo on asetettu laskelmas-

sa nollaan, sillä arvoa on vaikea arvioida pitkän investointiajan jälkeen. Liiketi-

lalla tulee todennäköisesti olemaan arvoa vielä investointiajan jälkeen, mutta 

laskelman oikeellisuuden vuoksi arvo on asetettu nollaan. 

 

5.4 Laskentamenetelmät 

Tämän opinnäytetyön laskentamenetelminä käytetään takaisinmaksuajan 

menetelmää, nykyarvomenetelmää ja sisäisen korkokannan menetelmää.  

 

Takaisinmaksuajan menetelmä on menetelmistä yksinkertaisin ja sillä on hyvä 

aloittaa laskelmat. Sen avulla mitataan miten nopeasti investointi saadaan 

maksettua. Tuloksia voi käyttää vertailukohteena muille syvemmille lasken-

tamenetelmille. Laskelmassa on esitetty takaisinmaksuajan menetelmä 

korotonta ja korollista laskentatapaa käyttäen niiden eron esittämiseksi.  
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Takaisinmaksuajan ja sisäisen korkokannan menetelmä ovat laskentatavoista 

käytetyimmät ja niitä käytetään usein yhdessä. Takaisinmaksuajan menetelmä 

korostaa investoinnin rahoitusvaikutusta kun taas sisäisen korkokannan 

menetelmä kuvaa investoinnin yleistä kannattavuutta. Sisäisen korkokannan 

menetelmä mittaa investointiin sijoitetun rahan tuottoa. Nykyarvomenetelmän 

avulla arvioidaan investoinnin pitoajalta tulevien tuottojen arvoa nykypäivänä. 

 

6 INVESTOINTILASKELMIEN TULOKSET 

6.1 Takaisinmaksuajan menetelmä 

Koroton takaisinmaksuajan menetelmä on yksinkertainen laskelma, jota kan-

nattaa käyttää lähinnä vertailukohteena tarkemmille laskelmille. Laskelma ei 

ota huomioon rahan aika-arvoa, eli vieraan pääoman korkokulut ja oman 

pääoman tuottovaatimus jäävät laskelmasta pois. Yhtälössä 6 esitetään 

koroton takaisinmaksuaika laskettuna arvioiduilla lähtöarvoilla. 

 

 

(6) 

 

 

Laskelman mukaan koroton takaisinmaksuaika on 7,76 vuotta, mikä on noin 

puolet suunnitellusta investoinnin pitoajasta. Investointi on laskelman valossa 

kannattava, investoinnin pitoajan lähtöarvon ollessa 15 vuotta. 

 

Korollinen takaisinmaksuajan menetelmä  

 

Korollinen menetelmä eroaa korottomasta sillä ehdoin, että laskelmaan 

otetaan mukaan rahan aika-arvo eli laskentakorkokanta. Tämä lisää laskel-

man todenperäisyyttä. Kuvassa 2 esitetään korollinen takaisinmaksuaika käyt-

tämällä taulukkolaskentaohjelman NJAKSO-funktiota. 
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Kuva 2. Korollinen takaisinmaksuaika arvioiduilla lähtöarvoilla 

 

Laskelmasta huomataan takaisinmaksuajan kasvavan lähes 1,5 vuodella ver-

rattuna korottomaan menetelmään. Otettaessa laskentakorkokanta mukaan 

päästään lähemmäksi todellista takaisinmaksuaikaa. Takaisinmaksuaika jää 

tässäkin tapauksessa reilusti alle suunniteltua 15 vuoden investointiaikaa, eli 

laskelma osoittaa investoinnin olevan kannattava. 

 

6.2 Nykyarvomenetelmä 

Nykyarvomenetelmää käytettäessä investoinnin kaikki kustannukset ja tuotot 

diskontataan nykyhetkeen. Tuottojen nykyarvon on oltava kustannuksia 

suurempi jotta investointi olisi kannattava. Vuotuiset tuotot voivat olla yhtä 

suuria tai eri suuruisia käyttäessä nykyarvomenetelmää. Tässä laskelmassa 

arvioidut vuotuisat tuotot on laskettu yhtä suurina erinä. Kuvassa 3 esitetään 

nykyarvomenetelmän tulos käyttämällä taulukkolaskentaohjelman NA-

funktiota. 
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Kuva 3. Nykyarvomenetelmä arvioiduilla lähtöarvoilla 

 

Laskelma osoittaa, että nettonykyarvo on positiivinen. Tulevat tuotot ovat kus-

tannuksia suuremmat, minkä perusteella investointi on kannattava toteuttaa. 

Nykyarvomenetelmän tulokseen vaikuttaa vahvasti investoinnin pitoaika. Mitä 

pidempi pitoaika investoinnilla on, sitä helpommin laskelma osoittaa investoin-

nin kannattavuutta. Investoinnin pitkä pitoaika kuitenkin kasvattaa riskiä las-

kelman virheellisyyteen pitkän ajanjakson aikana tapahtuvien ennakoimatto-

mien muuttujien takia.  

 

6.3 Sisäisen korkokannan menetelmä 

Sisäisen korkokannan menetelmän avulla lasketaan investointiin sijoitetun 

pääoman tuotto. Laskelma antaa prosentuaalisen tuottoarvon ja se on liike-

elämän käytetyimpiä arviointimenetelmiä. Laskelman tulosta verrataan lasken-

takorkokantaan eli yrityksen asettamaan tuottovaatimukseen. Kuvassa 4 

esitetään sisäisen korkokannan menetelmän tulos käyttämällä taulukko-

laskentaohjelman KORKO-funktiota. 
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Kuva 4. Sisäisen korkokannan menetelmä arvioiduilla lähtöarvoilla 

 

Laskelma osoittaa pääoman tuotoksi 9,65 %, mikä ylittää asetetun 3,37 % 

laskentakorkokannan ja on täten kannattava. Tuloksesta huomataan in-

vestoinnin tuoton olevan suhteellisen korkea. Laskelman mukaan pääoman 

tuotto on lähes kolminkertainen asetettuun tavoitteeseen verrattuna. 

 

6.4 Herkkyysanalyysi ja tulosten vertailu 

Kaikki käytetyt laskutavat osoittavat investoinnin olevan kannattava käytetyillä 

lähtöarvoilla. Laskelmissa käytetty investointiaika on kuitenkin pitkä, mikä lisää 

arviointivirheiden mahdollisuutta merkittävästi. Herkkyysanalyysin avulla sel-

vitetään, miten laskelmien tulos muuttuu, kun lähtöarvoja muutetaan. Seuraa-

vat laskelmat osoittavat miten tulokset muuttuvat käyttämällä erilaisia lähtöar-

voja laskennassa. Vertailemalla tuloksia on helppo käsittää, kuinka suuren 

mittaluokan eroista on kyse. 

 

Herkkyysanalyysi pitoaikaa muuttamalla 

 

Ensimmäisenä herkkyysanalyysinä tutkitaan, miten investoinnin pitoaika 

vaikuttaa laskelman tulokseen. Investoinnin pitoaika voi muuttua arvioidusta 
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monesta syystä. Ravintola-alalla investoinnin pitoajan muutoksen syynä voi 

olla esimerkiksi tulipalo, jonka seurauksena toimitilat muuttuvat käyttökelvot-

tomiksi ja korjaustyöt voivat tulla liian kalliiksi. Investoitujen laitteiden pitoajan 

muutos voi johtua laiterikosta jota ei kannata korjata. Kuvan 5 

herkkyysanalyysissä investoinnin pitoaikaa on vähennetty alkuperäisestä 15 

vuodesta 10 vuoteen. 

 

 

Kuva 5. Herkkyysanalyysin tulos 10 vuoden pitoajalla 

 

Herkkyysanalyysin tuloksista voidaan päätellä investoinnin olevan yhä hieman 

kannattavan puolella, mutta investointiajan muutos on laskenut nyk-

yarvomenetelmän tulosta huomattavasti. Sisäisen koron menetelmän osoit-

tama pääoman tuotto on laskenut noin puoleen verrattuna laskelman 

alkuperäisiin arvoihin. Takaisinmaksuajan menetelmän tuloksessa ei tapahdu 

muutoksia, mutta tulosta verrataan uuteen investoinnin pitoaikaan. Tällöin las-

kelma jää niukasti kannattavan puolelle. 

 

Herkkyysanalyysi laskentakorkokannan muutoksella 

 

Investoinnin pitkään pitoaikaan liittyvien riskien lisäksi on syytä ottaa hu-

omioon mahdollinen korkojen nousu investointien pitoaikana. Asettamalla 

vieraan pääoman koroksi 6 %, laskentakoroksi määräytyy 5,58 %. Kuvassa 6 

laskelmat on toteutettu käyttämällä laskentakorkokantaa 5,58 %. 
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Kuva 6. Herkkyysanalyysin tulos laskentakorkokannan muutoksella 

 

Laskelmat osoittavat investoinnin säilyvän kannattavana korkojen noususta 

huolimatta. Sisäinen korko on pysynyt samana, sillä kyseinen laskelma ei hu-

omioi laskentakorkokantaa. Takaisinmaksuajan huomataan kasvaneen yli 

vuodella. Nettonykyarvo on laskenut alkuperäisestä, mutta on yhä hyvällä 

tasolla. 

 

Herkkyysanalyysi asiakasmäärän muuttuessa 

 

Asiakasmäärän arviointi uudelle palvelulle on haasteellista. Asiakasmääräksi 

on arvioitu 36 asiakasta päivää kohti alkuperäisissä laskelmissa. 

Herkkyysanalyysin avulla pystytään selvittämään, miten investoinnin kannat-

tavuus muuttuu asiakasmäärän muuttuessa. Vuosittaisten kulujen muutoksen 

lisäksi on syytä laskea muutoksia myös tuotoissa. Tämän investoinnin tuotot 

määräytyvät yksinomaan maksavien asiakkaiden lukumäärästä. Seuraavat 

herkkyysanalyysit osoittavat investoinnin kannattavuuden muutoksen, kun 

päivittäinen asiakasmäärä muuttuu. Kuva 7 havainnollistaa 3 asiakkaan 

vähennystä alkuperäisestä arviosta päivittäisestä asiakasmäärästä. Las-

kelmissa on huomioitu verrannollinen muuttuvien kustannusten muutos 

asiakasmäärän muutoksessa. 

 



34 

 

Kuva 7. Herkkyysanalyysin tulos asiakasmäärän ollessa 33 asiakasta / päivä 

  

Asiakasmäärän muuttuessa hieman, huomataan kannattavuudessa mer-

kittävä muutos. Kun asiakasmäärä laskee 3 asiakkaalla päivässä, vuosittaiset 

nettotuotot laskevat alkuperäisestä 8 376 eurosta 3 228 euroon. Tämä muut-

taa laskelmien tuloksia merkittävästi ja tekee kaikkien laskelmien tuloksista 

negatiivisen. Nettonykyarvo kääntyy negatiiviseksi, takaisinmaksuaika mon-

inkertaistuu ja sisäinen korko menee negatiivisen puolelle. Laskelmasta void-

aan huomata miten paljon arviointivirheet asiakasmäärissä vaikuttavat 

tulokseen.  

 

Seuraavassa laskelmassa asiakkaiden määrä on nostettu 39 asiakkaaseen 

päivää kohti. Kuvassa 8 on esitetty asiakasmäärän kasvun vaikutus laskelmi-

en tuloksiin. 

 

 

Kuva 8. Herkkyysanalyysin tulos asiakasmäärän ollessa 39 asiakasta / päivä 
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Laskelma osoittaa investoinnin kannattavuuden kasvavan huomattavasti 

asiakasmäärän noustessa arvioidusta. Asiakasmäärän kasvun ansiosta netto-

tuotot kasvavat merkittävästi alkuperäisen laskelman 8 376 eurosta 13 524 

euroon. Nettonykyarvon määrä lähes kolminkertaistuu ja sisäisen korkokan-

nan tulos tuplaantuu. Kasvaneiden tuottojen ansiosta investointi pystytään 

maksamaan takaisin alle viidessä ja puolessa vuodessa. 

 

Herkkyyslaskelma on hyvä tehdä myös nollatuloksella, jolloin huomataan 

miten paljon laskelmassa on varaa muutoksille ennen negatiivista tulosta. 

Kuvassa 9 nettotuotoiksi on saatu 0 €, jolloin tuotot ja kustannukset menevät 

tasan. 

 

 

Kuva 9. Vuotuiset nettotuotot 0 € 

 

Tämän herkkyysanalyysin avulla on selvitetty, missä tilanteessa vuotuiset 

tuotot ja kustannukset menevät tasan. Päivittäisen asiakasmäärän laskiessa 

lukuun 31.119, saadaan nettotuotoiksi nolla euroa. Nettonykyarvoksi jää hank-

intameno eikä korkoa tai takaisinmaksuaikaa pystytä määrittämään ilman 

tuloja. Asiakasmäärän tarvitsee laskea vain noin viidellä asiakkaalla päivää 

kohden alkuperäisestä laskelmasta, jolloin investointi ei tuota rahaa ollenkaan. 

 

Herkkyysanalyysin tuloksista voidaan päätellä asiakasmäärän vaikuttavan 

merkittävästi investoinnin kannattavuuteen. Tämä johtuu siitä, että laskelmissa 

huomioidut tuotot ovat verrannollisia asiakkaiden määrään. Pieni muutos 

asiakkaiden määrässä riittää muuttamaan laskelmien tuloksia huomattavasti. 

Tämä osoittaa investoinnin riskialttiuden, mikäli asetettuihin asiakasmääriin ei 
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päästä. Jo pieni asiakasmäärän muutos vaikuttaa tuloksiin merkittävästi, mikä 

kasvattaa investoinnissa syntyvää riskiä. 

 

6.5 Johtopäätökset 

Kaikki alkuperäisillä lähtöarvoilla lasketut investointilaskelmat osoittavat inves-

toinnin olevan kannattava. Tuloksia tarkastellessa on otettava huomioon, että 

toimitilakustannukset on laskettu kokonaisuudessaan, vaikka noutopöytä on 

auki vain osan päivästä. Tätä on kompensoitu jättämällä arvonlisäveron vä-

hennys pois tuotoista. Yrittäjän palkka on myös laskettu kiinteänä vuosittaise-

na kustannuksena, vaikka todellisuudessa yrittäjä voi säädellä omia tulojaan 

tilanteen mukaan.  

 

Herkkyyslaskelmien avulla on osoitettu, miten laskelmat reagoivat eri lähtöar-

voihin. Herkkyysanalyysin tulokset ovat suuntaa antavia ja osoittavat millaisen 

mittakaavan muutoksia eri lähtöarvot aiheuttavat. Tutkimuksessa käytetyt 

herkkyyslaskelmat osoittavat investoinnin kestävän korkojen nousun ja inves-

toinnin pitoajan muutokset. Laskelmien perusteella asiakasmäärän arvioinnilla 

ja muutoksella on suurin yksittäinen vaikutus lopputulokseen. 

 

Herkkyyslaskelma asiakasmäärän muutoksissa osoittaa investoinnin kannat-

tavuuden nojaavan vahvasti asiakkaiden määrään. Jos arvioituihin asiakas-

määriin ei päästä, investointi muuttuu kannattamattomaksi. Mikäli asiakas-

määrät jäävät arvioidusta investoinnin alkuvaiheessa, investointi tuottaa tap-

piota. Asiakasmäärät voivat kuitenkin kasvaa ajan kuluessa, kun tieto nouto-

pöydästä leviää ja asiakaskunta vakiintuu. 

 

Investoinnit pitävät sisällään aina riskejä ja laskelmissa käytetyt lähtöarvot 

ovat vain arvioita, eikä niiden pohjalta voi odottaa täysin oikeaa vastausta. 

Laskelmien käyttötarkoituksena on toimia apuna investoinnin suunnittelussa ja 

päätöksenteossa. 

 

Laskelmien tulosten pohjalta voidaan todeta investoinnin olevan kannattava, 

mutta riskialtis. Lähtöarvoissa tuottojen arviointi pitkällä aikavälillä on epävar-

maa, mikä lisää riskiä investoinnin kannattavuudessa. Ennen investointipää-

töstä voidaan miettiä, onko olemassa toista keinoa toteuttaa noutopöytä.  
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Uuden liiketilan hankkimiseen vaaditaan suuri hankintameno ja tilojen yhdis-

tämisessä piilee omat riskinsä. Nykyisen liiketilan vuokrasopimuksen päätty-

minen asettaisi yrittäjän vaikeaan tilanteeseen. Jäljelle jäisi uusi toimitila ilman 

keittiötä. Vaikka keittiö olisikin, ei uuteen tilaan yksinään riittäisi noutopöydän 

vaatimia asiakaspaikkoja. Lisäksi purettu seinä pitäisi paikata, mikä itsessään 

aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia. Mahdollisuutena saattaisi olla nykyisen 

liiketilan ostaminen myöhemmin, mutta investoinnista tulisi tarpeettoman kallis 

tässä tapauksessa. 

 

Vaikka laskelmien tulokset osoittavat investoinnin kannattavuutta, huomataan 

etteivät laskelmat ota huomioon muuta kuin valitut tekijät. Laskelmien avulla 

saadaan kuitenkin arvokasta tietoa rahavirroista, mitä voidaan soveltaa inves-

toinnin suunnittelussa.  

 

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, ettei investointia kannata toteuttaa ny-

kyisessä muodossaan suurten riskien vuoksi. Investoinnin kannalta voidaan 

kuitenkin miettiä, pystytäänkö nykyistä liiketilaa muokkaamaan tilavammaksi 

remontin avulla tai paremmalla tilankäytöllä. Vähemmän tilaa vievillä kalusteil-

la pystytään kasvattamaan asiakaspaikkojen määrää lain määräämään enim-

mäismäärään. Näin säästetään hankintamenossa huomattavasti ja vähenne-

tään investoinnista syntyviä riskejä. Asiakaspaikkojen määrä jää auttamatta 

pienemmäksi, mutta myös kustannukset laskevat.  

 

6.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on käytetty useaa keinoa tulosten 

luotettavuuden varmistamiseksi. Validiteettiä on vahvistettu tutustumalla tut-

kimuksessa käytettyyn teoriaan huolella. Apuna käytettiin useiden kirjallisten 

ja sähköisten lähteiden tutkimista ja vertailua. Tämän ansiosta on osattu valita 

tutkimukseen parhaiten soveltuvat investointilaskentamenetelmät. Tarkoin 

valittujen laskentamenetelmien avulla on varmistuttu tulosten soveltuvuudesta 

tutkimukseen. (Mittaaminen: Mittarin luotettavuus.) 

 

Reliabiliteettiä on vahvistettu perehtymällä tutkimusaineistoon syvällisesti. Yrit-

täjän arvioita investoinnin lähtöarvoista on vertailtu ja täydennetty käyttämällä 
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kirjanpidon tositteita ja yrityksen taloustietoja. Herkkyyslaskelmien avulla on 

pystytty arvioimaan investoinnin riskit ja lähtöarvojen muutosten vaikutus tu-

loksiin. Investointilaskelmien tuloksia on vertailtu valituilla lähtöarvoilla suori-

tettujen herkkyysanalyysien tuloksiin, investoinnin rahavirtojen ymmärtä-

miseksi. Laskelmien tuloksista on onnistuttu saamaan tarkat ja investoinnin 

riskit on huomioitu hyvin. (Mittaaminen: Mittarin luotettavuus.) 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä tutkittiin noutopöydän aloittamisen yhteydessä suunnitellun 

tilauudistuksen kannattavuutta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kou-

volalainen ravintola-alan yritys Kreeta Adria. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

kerätä tietoa investoinnin kannattavuudesta investointilaskelmien avulla. 

Tietoa käytetään investointiprojektin suunnittelussa. Tutkimuksessa selvitetti-

in, miten noutopöydän tuotot kattavat viereisen liiketilan hankinnasta ja 

yhdistämisestä syntyvät kustannukset ja onko suunniteltu investointi kannatta-

va toteuttaa sellaisenaan. 

 

Opinnäytetön teoriaosuudessa tutustuttiin investointeihin ja niiden rahoi-

tukseen, ravintola-alalle tyypillisiin investointeihin, investointiprojektin vaiheisi-

in ja investointilaskelmamenetelmiin, sekä niissä käytettäviin lähtöarvoihin. 

Teoriassa syvennyttiin investointiprojektin luonteeseen ja merkitykseen in-

vestointipäätöstä tehdessä. Investointilaskelmiin paneuduttiin tutustumalla 

laskelmien lähtöarvoihin ja erilaisten laskentamenetelmien eroihin. 

 

Empiirisessä osuudessa esiteltiin yrittäjän kanssa selvitetyt lähtöarvot, joiden 

pohjalta suoritettiin investointilaskelmat käyttämällä useimmin käytettyjä las-

kentamenetelmiä. Investointilaskelmat esitettiin käyttämällä takaisinmaksuajan 

menetelmää korottomana ja korollisena, nykyarvomenetelmää ja sisäisen 

korkokannan menetelmää. Laskelmien riskialttiutta selvitettiin käyttämällä 

herkkyysanalyysiä. Herkkyysanalyysin avulla mitattiin kannattavuuden muuto-

sta lyhentämällä investoinnin pitoaikaa, kasvattamalla vieraan pääoman 

korkoa ja muuttamalla arvioituja asiakasmääriä.  

 

Investointilaskelmien tulosten havaittiin osoittavan investoinnin kannattavuut-

ta, mutta herkkyysanalyysi osoitti investoinnin suuren riskialttiuden. Tämän 

vuoksi investointia ei suositella toteutettavan sellaisenaan. Investoinnin toteut-

tamisen riskejä voidaan pienentää luopumalla toimitilauudistuksesta, mutta 

samalla investoinnin kannattavuus heikkenee merkittävästi. 

 

Validiteetti ja reliabiliteetti varmistettiin tutustumalla teoriapohjaan syvällisesti 

useita kirjallisia ja sähköisiä lähteitä käyttäen. Laskelmia tehtiin useita ja 

apuna käytettiin muuttuvia lähtöarvoja. Herkkyysanalyysin avulla ymmärrettiin 
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lähtöarvojen muutoksen vaikutus ja saatiin syvällinen ymmärrys investoinnin 

kannattavuudesta.  

 

Opinnäytetyö ajoittui syksylle 2018. Lopputulos onnistui tutkijan mielestä hyvin 

ja tutkimus opetti paljon uutta yrityksen talouden, investointien kannatta-

vuuden ja riskien analysoinnista. Tutkimukseen saisi jatkoa selvittämällä, 

miten kannattava noutopöytä-investointi olisi, jos yritys muuttaisi suurempaan 

toimitilaan. Näin säästettäisiin hankintamenossa huomattavasti ja 

asiakaspaikkojen määrä kasvaisi. 
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